
1

Emilia Wierzbicka

Od: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>
Wysłano: czwartek, 6 maja 2021 13:04
Do: Grzegorz Bartczak
DW: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia 

Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Mariusz Karolewski; Justyna 
Orzechowska

Temat: Odp: Augustów - uzupełnienie koncepcji oświetlenia 2021.05.05

Witam 
Zgodnie z zapisami z narady koordynacyjne należało sprawdzić, przeanalizawać i przesłać ponownie 
obliczenia dla wszystkich ulic na terenie miasta a nie tylko tych dla których były błędy. 
 
P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski 
ul. Kościuszki 110/3,16-400 Suwałki 
NIP: 846-149-97-34 REGON:200671231 
tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl 
 
 
 
 
 

Dnia 5 maja 2021 22:10 Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> napisał(a):  

Szanowny Panie Inspektorze, 

  

w nawiązaniu do ostatnich ustaleń przesyłam w załączniku uzupełnienia do przedstawionej 
wcześniej koncepcji oświetlenia wraz kartami katalogowymi oferowanych opraw. 

  

Zmienione zostało rozwiązanie na ul. Sucharskiego, Sucharskiego osiedle oraz Wyszyńskiego. W 
załączonych kartach katalogowych uwzględniono możliwe do uzyskania moce opraw. W 
zestawieniu całościowym podana jest moc z jaką będzie pracować instalacja w sytuacji gdy 
oprawy zostaną wysterowane systemem sterowania do poziomu wynikającego z obliczeń 
oświetleniowych dla wynikających z OPZ klas oświetleniowych. 

  

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt bezpośrednio z Mariuszem Karolewskim tel. 
666 035 773. 

  

Wnioski materiałowe na oprawy zawierające załączone karty katalogowe oraz na osprzęt i 
wysięgniki złożymy na naradzie koordynacyjnej w UM w piątek 07.05. 
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Pozdrawiam 
 
Grzegorz Bartczak 

Pełnomocnik Wykonawcy 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 

  

  
 

  
LUG Light Factory Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

 
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN  
 
Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli 
nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja 
lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 

  

  

Grzegorz Bartczak 
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego 
 
| fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl 
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